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výskumných organizácií, atď.), ktoré prispievajú k realizácii spoločné-
ho magisterského štúdia. Program môže trvať 1-2 roky (60, 90 alebo 
120 ECTS kreditov).

Pre koho je akcia určená?

Pre študentov magisterského štúdia, zamestnancov účastníckych 
inštitúcií, pozvaných učiteľov z krajín programu alebo z partnerských 
krajín.

Kde sa realizuje štúdium?

Najmenej v dvoch krajinách programu, ktoré sú zastúpené v konzor-
ciu, časť štúdia sa môže realizovať v partnerskej krajine.

Koľ ko účastníkov sa môže zapojiť?

Konzorcium môže poskytnúť štipendium 13 – 20 študentom a pozvať 
4 hosťujúcich učiteľov. V prípade voľných miest môže konzorcium 
prijať ďalších študentov ako samoplatcov.

Kde sa treba prihlásiť?

Študenti a učitelia musia priamo kontaktovať konzorcium ponúkajúce 
spoločné magisterské štúdium.
Viac informácií o spoločných študijných programoch a podmienkach 
prihlasovania nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

PÔŽIČKY Z PROGRAMU ERASMUS+ NA MAGISTERSKÉ 
ŠTÚDIUM

Nástroj záruk za študentské pôžičky sa zriadil v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou. Tento nástroj poskytne čiastočnú záruku v prípade 
omeškania so splácaním úveru voči zúčastneným bankám a agentúram 
poskytujúcim študentské pôžičky v krajinách zapojených do programu. 

Pôžičku s výhodnými podmienkami pre študentov (napr. výhodné 
úrokové miery, poskytnutie až dvojročného obdobia, počas ktorého 
sa absolventom umožní, aby získali zamestnanie, než začnú splácať 
úver) si bude môcť zobrať študent študujúci na magisterskom 
štúdiu v zahraničí. Suma je max.  12 000 € na ročný program a max. 
18 000 € na dvojročný magisterský program. Konkrétne podmienky, 
potrebné doklady a pod. si budú stanovovať jednotlivé inštitúcie/
banky. Zoznam inštitúcií/bánk, ktoré budú v jednotlivých krajinách 
pôžičky poskytovať, budú zverejnené na stránke Európskej komisie 
a na stránke národnej agentúry. Študenti v  prípade záujmu priamo 
kontaktujú vybrané banky/inštitúcie. 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

PhD. študenti sa môžu zúčastniť vzdelávacej mobility jednotlivca 
v rámci mobilít medzi krajinami programu i v rámci mobilít medzi 
krajinami programu a partnerskými krajinami ako študenti, v prípade, 
že majú úväzok na vysokej škole aj ako zamestnanci vysokých škôl.

PhD. študenti a výskumníci majú rôzne možnosti grantov v rámci 
aktivít Marie Skłodowska Curie. 

Limitovaný počet štipendií na štúdium bude k dispozícii aj v rámci 
bežiacich spoločných doktorandských programov Erasmus 
Mundus. Podmienky účasti sú rovnaké ako pri spoločných 
magisterských programoch. Študenti musia kontaktovať priamo 
konzorcium, ktoré takýto program ponúka. 

Kontakty:
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02 – 209 222 01
email: erasmusplus@saaic.sk
web: www.erasmusplus.sk
Facebook:  ERASMUSPLUS SK

Publikácia bola podporená Európskou komisiou a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Programu Erasmus+. 
Text reprezentuje výlučne názory autorov a Európska komisia a 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nenesú za 
zverejnené informácie žiadnu zodpovednosť.
 



Všeobecné informácie o programe Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) je program Európskej únie, ktorý je zameraný 
na posilnenie zručností, zamestnateľnosti, podporu modernizácie, 
internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy 
a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do 
medzinárodných projektov.

Program Erasmus+ sa zameriava na všetky oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy, ako aj na oblasti mládeže a športu.
Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy zahŕňa sektory:

• školské vzdelávanie;
• odborné vzdelávanie a príprava;
• vysokoškolské vzdelávanie;
• vzdelávanie dospelých.

Národné agentúry v každej krajine zapojenej do programu riadia 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy decentralizované akcie KA1 
- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 - Strategické partnerstvá. 
Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA).

Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania

Cieľom programu Erasmus+ je modernizácia a zvyšovanie kvality vyso-
koškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamest-
nancom vysokých škôl dáva možnosť prostredníctvom mobility zlepšiť 
si svoje zručnosti a zvyšuje ich šance zamestnať sa. Projektová spolu-
práca je zameraná na zvýšenie kvality a inovácie v oblasti vzdelávania, 
rozvoja nových učebných osnov, prepájania rôznych sektorov vzdelá-
vania, ako aj projekty podporujúce úzke prepojenie a spoluprácu medzi 
podnikateľským sektorom a vysokoškolským vzdelávaním.

Do akých aktivít sa môžu zapojiť študenti vysokých 
škôl?

MOBILITA ŠTUDENTOV MEDZI KRAJINAMI 
PROGRAMU ERASMUS+

Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt 
na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov alebo absolvovať 
celé magisterské štúdium v zahraničí. Študent môže získať grant na 
štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý 
stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). V študijných 
programoch, ktoré pozostávajú len z jedného cyklu (napr. medicína), 
môžu byť študenti mobilní až 24 mesiacov. 

Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku 
v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov. Stáže sa môžu zúčastniť aj 

čerství absolventi - trvanie stáže u čerstvých absolventov môže 
mať maximálnu dĺžku 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia. 
Absolventi musia požiadať o grant ešte počas štúdia na vysokej škole 
(v poslednom ročníku daného stupňa štúdia).

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo 
súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr 
Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. 
K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy 
EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Aké sú podmienky?

Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní 
na vysokej škole a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním 
uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifi kácie terciárneho stupňa 
(až po úroveň doktorátu vrátane). Mobilita prebieha na základe 
medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou vysokou 
školou, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania 
Erasmus. Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká 
škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo. 

Aké dokumenty sú potrebné?

Pred odchodom študent musí mať:
• Zmluvu o poskytnutí fi nančnej podpory podpísanú 

študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje 
údaje o dĺžke mobility a výške grantu;

• Zmluvu o  štúdiu (v prípade študijného pobytu), ktorá 
obsahuje program štúdia, ktorý musí študent dodržať tak, 
ako bol schválený študentom, domácou aj hostiteľskou 
inštitúciou;

• Zmluvu o stáži (v prípade stáže), ktorá obsahuje 
špecifi cký program stáže, schválený študentom, domácou 
vysokou školou a podnikom v zahraničí;

• Erasmus chartu študenta, ktorá obsahuje práva a povin-
nosti študentov súvisiace s ich mobilitou.

Po ukončení štúdia/stáže:
V prípade štúdia - hostiteľská vysoká škola vystaví študentovi a jeho 
vysokej škole Výpis výsledkov dokladujúci, že dohodnutý program 
bol ukončený a potvrdzuje výsledky štúdia. Vysielajúca inštitúcia 
musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako 
bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov a mobilita 
musí byť zapísaná aj v Dodatku k diplomu. V  prípade stáže - ak je 
stáž súčasťou študijného programu na domácej vysokej škole, vysoká 
škola musí túto stáž študentovi plne uznať udelením ECTS kreditov. 
V  prípade, že stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca 
vysoká škola uzná stáž aspoň tak, že obdobie stáže zaznamená 
v Dodatku k diplomu.

Je možné získať grant na pobyt v zahraničí? 

Študent môže získať grant – fi nančný príspevok na pokrytie cestov-
ných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho štu-
dijným pobytom alebo stážou v zahraničí.  Výška grantu je jednotná 
pre všetkých študentov v  závislosti od cieľovej krajiny štúdia/stáže. 
Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslo-
bodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup 
do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľ-
vek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia 
byť zachované v priebehu študijného pobytu alebo stáže v zahraničí.

Ako sa prihlásiť?

Študent, ktorý má záujem o štúdium alebo stáž v zahraničí, sa musí 
informovať na zahraničnom oddelení (rektoráte/fakulte) svojej 
vysokej školy. Každá vysoká škola má svojho koordinátora programu 
Erasmus+. Na svojej vysokej škole dostane informáciu o možnostiach 
štúdia alebo stáže v zahraničí, ako aj o spôsobe prihlasovania a získania 
Erasmus+ grantu. Vysoké školy majú spravidla všetky tieto informácie 
uvedené na svojich webových stránkach. 

MOBILITA ŠTUDENTOV MEDZI KRAJINAMI 
PROGRAMU ERASMUS+ A PARTNERSKÝMI 
KRAJINAMI

Pri tejto mobilite môže študent absolvovať časť svojho štúdia na univer-
zite aj mimo Európskej únie, na vysokých školách sídliacich v susedných 
krajinách EÚ, krajinách Afriky, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a Austrá-
lie.  Mobilita študentov medzi krajinami programu a partnerskými kraji-
nami sa riadi obdobnými pravidlami ako mobilita študentov medzi kraji-
nami programu, je však potrebné spomenúť niekoľko odlišností:

• zatiaľ nie je umožnené študentom absolvovať stáže v 
podnikoch; 

• do niektorých krajín sveta nie je možná mobilita pre každý 
stupeň štúdia (odporúčame študentom, aby sa informovali 
na zahraničných oddeleniach svojich vysokých škôl);

• študenti v mnohých prípadoch potrebujú víza za účelom 
realizácie mobility.

SPOLOČNÉ MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ERASMUS 
MUNDUS (EMJMD – ERASMUS MUNDUS JOINT 
MASTER DEGREES)

Spoločné magisterské štúdium je medzinárodný študijný program, 
ktorý poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškol-
ského vzdelávania a (ak je to vhodné) iných typov organizácií so 
špecifi ckými odbornými znalosťami (podnikov, verejných orgánov,




